
     

    

 

  



     

    

  

তাকফীরেে ব্যাপারে ককছ ুপ্রাথকিক 

কিককিরিেশিা 

 

প্রশ্নঃ শায়খ! আল্লাহ  আপিাে উপে েহি করুি। সম্প্রকত আিো দিখরত 

পাকি দে, ককছু তাকিব্িু ইিি ও সাধােণ িািুরেে িাধযরি তাককফে আি 

িু’আইয়যাি (ব্যকি কব্রশেরক কাকফে ব্রি দ ােণা কো) ব্যাপকভারব্ 

ছকিরয় পরিরছ। এই তাকিকায় এিি দিাকও আরছি, োো দ্বীরিে উপে 

অটি থাকাে দেরে হয়রতা খুব্ই িুব্েি অথচ তাককফে কোে দেরে 

অগ্রগািী ভূকিকা পািি করে োরিি। এ ব্যাপারে আপিাে িতািত কী? 

উত্তেঃতাককফে কো ও এটা কিরয় গরব্েণা কো কিঃসরেরহ অরিক ব্ি ও 

সাহকসকতাে কাজ । একট ইসিারিে অিযতি গুরুত্বপূণে কব্েয়। তরব্ আকি 

আপিারক এ কব্েরয় ককছু গুরুত্বপূণে  িূিিীকত ব্রি কিকি- 

১ি িূিিীকতঃ এককট কব্েয় দখয়াি োখরত হরব্ দে তাককফে কব্েরয় োো 

পিারিখা ও গরব্েণা করেি, তাো সাধােণ দকাি িািুে িি। দ্বীরিে কব্েরয় 

োরিে সূক্ষ্ম জ্ঞাি েরয়রছ এব্ং ইসিািী কফকরহ োো পেোপ্ত জ্ঞাি োরখি, 

তাোই সাধােণত তাককফে কিরয় কাজ করে থারকি। কব্েয়কট পকেষ্কাে হরয়রছ 

কক? 

২য় িূিিীকতঃ একজি ব্যকি ইয়াক্বীরিে সারথ ইসিারি প্ররব্শ করে থারক 

এব্ং ইয়াক্বীরিে সারথই দস ইসিাি দথরক দব্কেরয় দেরত পারে। 

 



     

    

৩য় িিূিীকতঃ দে সকি কােরণ একজি ব্যকি ইসিাি দথরক দব্ে হরয় োয়, 

দসগুরিা এককট অপেকট দথরক আিািা। ককছ ু ককছ ু ঈিািভঙ্গকােী কব্েয় 

দকব্ি আরিি-উিািাোই অিুধাব্ি কেরত পারেি। কােণ এই কব্েয়গুরিা 

শুধু আরিি-উিািাোই ভারিা ব্ুরেি। অিযকিরক ককছ ুঈিািভঙ্গকােী কব্েয় 

েরয়রছ দেগুরিা সুস্পষ্ট, দেিিঃ কশেক, আল্লাহ ও তাাঁে োসূি  ملسو هيلع هللا ىلص -রক 

অপব্াি দিওয়া। উম্মরতে অকধকাংশই এই ঈিািভঙ্গকােী কব্েয়গুরিা 

সম্পরকে জারিি। আে ককছু ঈিািভঙ্গকােী কব্েয় েরয়রছ, দেগুরিা উম্মাহ 

সাধােণভারব্ জারিই িা। োইরহাক, প্ররতযরকে উকচত এই ব্যাপারে সরব্োচ্চ 

সতকেতা অব্িম্বি কো। 

েখি দকাি ব্যকি  ‘তাককফে’-এে িূিিীকত ও কফকহী জ্ঞাি ছািা এই 

ব্যাপারে কাজ কো শুরু করে, এই কব্েয় কিরয় ব্যস্ত  হরয় পরি, তখি দস 

অব্শযই গুিারহে িরধয জকিরয় পরি। পেোপ্ত জ্ঞাি ছািা এ কব্েরয় দকাি কথা 

ব্িা োরব্ িা। পেোপ্ত প্ররয়াজিীয় জ্ঞাি এব্ং কেুআি, সুন্নাহ ও ইজিা দথরক 

কব্শুদ্ধ প্রিাণ থাকাে পরেই এ কব্েরয় কথা ব্িা োরব্। 

আল্লাহে োসূি সাল্লাল্লাহু আিাইকহ ওয়া সাল্লাি ব্রিরছি- 

هللا عليه وسلم قال   هللا صلى  هللا عنهما أن رسول  هللا بن عمر رضي  عن عبد 
 أميا رجل قال ألخيه اي كافر فقد ابء هبا أحدمها

“দকউ েকি তাে ভাইরক “রহ কাকফে” ব্রি সরম্বাধি করে, অথচ দস কাকফে 

িয়; তাহরি তা ব্যকিে (তাককফেকােীে) কিরক কফরে আসরব্।”(ব্ুখােী-

৫৭৫৩, িুসকিি-৬০, কতেকিজী-২৬৩৭, আব্ু িাউি-৪৬৮৭) 

 



     

    

েকি আপকি কাউরক তাককফে করেি অথোৎ কাকফে ব্রিি, অথচ দস কাকফে 

িয়, তরব্ তাককফে আপিাে উপে কফরে আসরব্। এই কােরণই তাককফরেে 

ব্যাপারে সতকে হওয়া খবু্ জরুেী। 

অরিরকই হয়রতা ইসিািী ইিরিে জগরত দকব্ি োো শুরু করেরছি অথব্া 

ককছু িা দজরিই ব্া অল্প দজরি তাককফরেে ব্যাপােগুরিা কিরয় িাথা  ািারিা 

শুরু করেি। দকাি দকাি ব্যকিরক দিখা োয় তাককফে কেরত কগরয় অিযািয 

আেও গুরুত্বপূণে কব্েয়রক একিরয় োরিি। এই দিাকরিে িরধয এিি 

িািুেও দিখা োয় োো অজু ব্া িািারজে কিয়িগুরিাই কিকভারব্ জারিি িা। 

তারিেরক েকি আপকি তািাক কব্েরয় দকাি িাসআিা কজজ্ঞাসা করেি, দিখা 

োরব্ কতকি তা জারিি িা। দ্বীরিে কভকত্তগুরিা দেিি-িািাজ, অজ,ু তািাক 

এসকি কব্েরয়ে চাইরতও তাককফে আেও ব্ি ও গুরুত্বপূণে কব্েয়, (দকিিা 

তাককফরেে দেরে পেোপ্ত জ্ঞাি ছািা ভুি তাককফে কেরি তা ব্যকিে 

কিরজে উপে আপকতত হয়) অথচ এই ব্যকিো এগুরিারক সিিারিে িরি 

করে। (রেরহতু িািাজ ফেজ তাই এে সারথ সম্পকেেুি অিযািয কব্েয়াব্িী 

গুরুরত্তে কিক দথরক একগরয় থাকরব্। আে তাককফেরক িািাজ,অজু ও 

তািারকে চাইরত গুরুত্বপূণে ব্িা হরি এে জ্ঞািগত কিক কব্রব্চিা করে। 

কােণ তাককফরেে ব্যপারে আরিাচিাে দেরে তুিিািূিক দব্কশ ও সূক্ষ্ম 

জ্ঞাি এে প্ররয়াজি হয়।) েকি আিো তারক কজজ্ঞাসা ককে দে , ‘একজি 

দিাক তাে স্ত্রীরক কতিব্াে তািাক কিরি দস দেরে ইসিারিে কব্ধাি কী 

হরব্?’ দিখা োরব্, দস হয়রতা উত্তে জারি িা। েকি দস তািারকে িত 

গুরুত্বপূণে কব্েরয়ে িাসআিা িা জারি, কীভারব্ দস তাককফরেে 

িাসআিাগুরিা জারি ব্রি আশা কো োয়। অথচ, তাককফে এগুরিাে 

চাইরতও ব্ি ও গুরুত্বপূণে কব্েয়। 

(উত্তে কিরয়রছি শায়খ সুিাইিাি আি উিওয়াি হাকফোহুল্লাহ) 


